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Enam klaster ekonomi ‘penggerak utama’ terdiri dari sejumlah sub-sektor yang akan membantu 
mewujudkan strategi Pusat Ekonomi IKN

Membangun 
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berkelanjutan

Produk kimia dan 

turunan kimia

Ekowisata dan pariwisata 
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K-IKN akan memperkuat industri yang inovatif dan berkelanjutan, sementara sektor manufaktur 
strategis lainnya akan ditempatkan di luar K-IKN 

Selat Makassar

Mahakam

IKN

Balikpapan 

Samarinda

Kalimantan Timur 

bagian lainnya

Maloy: sekitar 300 km di 

bagian utara Samarinda

KIPP

K-IKN Muara Jawa

Kalimantan Timur bagian lainnya K-IKN (area 56 ribu ha)

Balikpapan Area industrial (Muara Jawa)

Samarinda Kawasan Ekonomi Khusus Maloy (MBTK)

OleokimiaSekor energi rendah karbon

Industri pertanian berkelanjutan Pusat badan Litbang dan inovasi

Ekowisata, pariwisata kota, 

bisnis, kesehatan, dan kebugaran

Ekowisata dan pariwisata

kesehatan

Sektor energi rendah karbon Industri 4.0 dan Smart City

Pendidikan abad ke-21

Electric-2-Wheeler dan panel 

surya
Sekor energi rendah karbon

Biosimilar dan vaksinPetrokimia

Industri pertanian berkelanjutan
Bahan aktif obat-obatan generik

Delineasi KP-IKN dan K-IKN berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang diterima 26 Oktober 2020; Delineasi KIPP berdasarkan data Kementerian PUPR yang diterima 30 Oktober 2020. Peta delineasi akan mengalami revisi dan akan memerlukan

konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas
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Di luar kawasan Tiga Kota, Pusat Ekonomi IKN juga akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di Kalimantan Timur

Ekowisata & 

pariwisata 

kebugaran

Sejumlah lokasi di 

wilayah Kalimantan 

Timur yang lebih luas 

memiliki posisi yang 

baik untuk 

pengembangan sektor 

ekowisata dan 

pariwisata kebugaran 

berkelanjutan, yang 

menghasilkan peluang 

ekonomi baru

Kepulauan Derawan

Pantai Biduk Biduk
Taman Nasional Kutai

Sungai Mahakam

Bontang

Festival Erau 

Desa Budaya Pampang

Teluk Sumbang

Sektor kelapa sawit dan 

oleokimia akan 

dikembangkan di 

kawasan industri MBTK, 

mendorong 

pembangunan 

infrastruktur dan 

investasi di kawasan 

tersebut

Oleokimia

Industri 

pertanian 

berkelanjutan

Klaster pertanian akan 

membantu 

meningkatkan hasil 

panen dan keberlanjutan 

padi, kelapa sawit, dan 

budidaya perairan 

sekaligus membuka 

komoditas baru bernilai 

tinggi di hulu

Padi

Ekstrak

Sawit

Budidaya 

Perairan
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Pusat ekonomi IKN akan didukung oleh jaringan jalan darat, rel kereta, jalur laut dan udara, serta 
sistem logistik yang kuat

4

Kawasan K-IKN dan kawasan industri Muara 

Jawa akan terhubung dan dioperasikan melalui 

jaringan transportasi kereta api dan jalan raya 

yang andal untuk mendukung semua klaster

Semua klaster

Dan akan memiliki akses ke beberapa 

pelabuhan terdekat…

Pelabuhan Palaran

di Samarinda

Pelabuhan

Umum

Pelabuhan

Kargo

Bandar 

Udara

Jalur kereta IKN – Balikpapan

Koridor jalan primer

Jalur kereta Trans-Kalimantan

Stasiun Kereta Regional

Pelabuhan Semayang Seaport

▪ 78 km dari kawasan industri

▪ Kedalaman 8-12 meter

Pelabuhan Kuala Samboja

▪ 31 km dari kawasan industri

▪ Operasional untuk penggunaan domestik

▪ Kedalaman 7 meter

Pelabuhan KKT (Kariangau)

▪ 51 km dari Muara Jawa

▪ Operasional untuk penggunaan domestik dan 

internasional

▪ Kedalaman 13,5 meter (mampu menampung

kapal-kapal besar, perlu peningkatan fasilitas)

Farmasi

Industri pertanian 

berkelanjutan

Ekowisata & 

pariwisata 

kebugaran

Farmasi

Industri pertanian 

berkelanjutan

EBT generasi 

berikutnya

Energi rendah 

karbon

Pendidikan

Bahan kimia 

lanjutan

Membutuhkan 

pelabuhan laut dalam

LEGENDA

Kawasan IKN Wilayah tidak dapat dibangun

Kawasan Perluasan IKN Wilayah terbangun

Batas Administrasi KabupatenKIPP

Permukiman Eksisting

Pelabuhan Samarinda

Bandar Udara Samarinda

Bandar Udara

Balikpapan

Delineasi KP-IKN dan K-IKN berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang diterima 26 Oktober 2020; Delineasi KIPP 

berdasarkan data Kementerian PUPR yang diterima 30 Oktober 2020. Peta delineasi akan mengalami revisi dan akan

memerlukan konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas
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Visi Kalimantan Timur 2045 akan menghasilkan peningkatan yang signifikan 
terhadap PDRB, lapangan kerja, dan PDB per kapita secara keseluruhan

SUMBER: PDB masterplan dan model populasi; Visi Bappenas 2045

Struktur industri 

Kalimantan Timur
Current 20451

9

28

14

49

15

34
31

20

@Tim, can update 

this page?

PDRB Kaltim, PDRB 

riil dalam miliar USD

Lapangan kerja, juta

33

1,7

~9
PDRB riil per kapita, 

‘000 USD

153 - 180

4,8 – 4,3

3,6Populasi, juta 10 - 11

13,9 – 14,7

Jasa lanjutan Sumber dayaManufaktur Jasa
ANGKA BERDASARKAN VISI 2045 DARI BAPPENAS

Sektor jasa mencakup sektor pendukung seperti restoran, sekolah, dll; sedangkan jasa lanjutan meliputi ekonomi digital, pendidikan tinggi
1 Berdasarkan angka visi 2045 dari Bappenas

~60-70%

~80%

~80%

Visi 2045
Kontribusi dari Pusat 

Ekonomi IKN

2019

4-5 kali lipat
dari PDB Regional

~3 juta
lapangan kerja dihasilkan

Jumlah penduduk

lebih dari 3x lipat

PDB per kapita ekonomi 

berpenghasilan 

tinggi

Struktur ekonomi yang 

terpusat di 

sektor jasa dan 

manufaktur
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TERIMA KASIH
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Selat Makassar

Mahakam

Melintang

IKN

Balikpapan 

Samarinda

Kalimantan Timur 

bagian lainnya

“Pusat Ekonomi Tiga Kota” akan memanfaatkan keunggulan eksisting dua kota tetangga sekaligus
menyalurkan peningkatan ekonomi dari sektor-sektor baru di IKN

Kegiatan sektor utama

3

▪ Pusat sektor petrokimia dan OEM

▪ Peningkatan dari kegiatan logistic dan pengiriman barang di sektor manufaktur 

dan ekspor seperti E2W, farmasi, dan industri pertanian 

▪ Peningkatan dari sektor ekowisata, pariwisata kebugaran, dan pariwisata bisnis

Otot: Pusat petrokimia dan logistik bagi Kalimantan Timur

4

▪ Peningkatan dari sektor ekowisata dan pariwisata kebugaran

▪ Peningkatan dari produksi pertanian hulu untuk manufaktur pertanian hilir

Paru-paru: Pusat pertanian dan ekowisata hulu

2

▪ Pusat pemerintahan dan layanan masyarakat

▪ Pusat layanan digital smart city

▪ Pusat pendidikan abad ke-21

▪ Pusat pariwisata kota dan medis 

▪ Basis sektor-sektor berbasis teknologi (protein nabati, nutraseutikal, biosimilar dan 

vaksin, energi terbarukan, dll)

Saraf: Kawasan pusat pemerintahan dan pusat inovasi hijau

1

▪ Model tambang batu bara berkelanjutan

▪ Peningkatan dari sektor energi baru terbarukan dan rendah karbon  

▪ Peningkatan dari sektor ekowisata, pariwisata kebugaran, dan pariwisata bisnis

Jantung: Pusat sejarah Kaltim & sektor energi yang diperbarui

1

2

3

4

Delineasi KP-IKN dan K-IKN berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang diterima 26 Oktober 2020; 

Delineasi KIPP berdasarkan data Kementerian PUPR yang diterima 30 Oktober 2020. Peta delineasi akan 

mengalami revisi dan akan memerlukan konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas
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Visi Pusat Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui enam klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan 
inovatif; didukung oleh fondasi penunjang berupa infrastruktur keras dan infrastruktur lunak

Klaster industri 

teknologi bersih 

untuk mobilitas 

dan utilitas yang 

lebih bersih

Klaster farmasi 

yang terintegrasi 

untuk ketahanan 

dan keamanan 

kesehatan yang 

lebih baik

Klaster industri 

pertanian 

berkelanjutan 

untuk inovasi 

nabati bernilai 

tambah

Klaster 

ekowisata & 

pariwisata 

kebugaran 

inklusif sebagai 

identitas global 

yang khas

Klaster energi 

rendah karbon

disruptif  untuk 

mentransformasi 

industri energi 

tradisional Kaltim

Klaster produk 

kimia dan turunan 

kimia yang

memanfaatkan 

sumber daya alam 

Kaltim secara 

strategis

Infrastruktur keras (Utilitas, ICT, konektivitas, logistik)
Tempat pengujian regulasi yang mengutamakan 

investasi dan inovasi

…dan akan terselenggara melalui enam klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan inovatif…

… yang didukung oleh fondasi penunjang berupa infrastruktur keras dan lunak

Pusat ekonomi IKN dirancang untuk…

1 2 3 4 5 6

Klaster pendidikan berbasis keterampilan abad ke-21 untuk memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja

Smart City dan pusat I4.0 untuk kota yang layak huni dan siap menghadapi masa depan

Locally integrated
Terintegrasi secara lokal

Universally inspired
Terinspirasi secara universal

Globally connected
Terhubung secara global
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